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TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 czerwca 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunale di Genova) — Traghetti del Medi-
terraneo SpA w upadłości przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-173/03) (1)

(Odpowiedzialność pozaumowna państw członkowskich —
Szkody wyrządzone jednostkom w związku z naruszeniem
prawa wspólnotowego przez sądy krajowe najwyższego
szczebla — Ograniczenie w ustawodawstwie krajowym odpo-
wiedzialności państwa do przypadków naruszenia przez
sędziego zasady bezstronności lub jego poważnego uchybienia
— Wyłączenie wszelkiej odpowiedzialności związanej
z interpretacją przepisów prawa oraz oceną okoliczności
faktycznych i dowodów w ramach wykonywania działalności

orzeczniczej)

(2006/C 190/01)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Tribunale di Genova

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Traghetti del Mediterraneo SpA w upadłości

Strona pozwana: Republika Włoska

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Tribunale di Genova — Odpowiedzialność pozaumowna
państw członkowskich za szkody wyrządzone jednostkom
przez sądy tych państw przy stosowaniu prawa wspólnoto-
wego, w szczególności poprzez zaniechanie przez sąd, od
którego orzeczeń nie przysługuje środek prawny zwrócenia się
do Trybunału zgodnie z art. 234 WE

Sentencja

Prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie obowiązywaniu ustawodaw-
stwa krajowego, które wyklucza w sposób generalny odpowiedzialność
państwa członkowskiego za szkody wyrządzone jednostkom w związku

z naruszeniem prawa wspólnotowego przez sąd najwyższego szczebla,
z tego względu że naruszenie to wynika z interpretacji przepisów
prawa lub oceny okoliczności faktycznych i dowodów przeprowadzonej
przez ten sąd.

Prawo wspólnotowe stoi również na przeszkodzie obowiązywaniu usta-
wodawstwa krajowego, które ogranicza tę odpowiedzialność wyłącznie
do przypadków naruszenia zasady bezstronności lub poważnego uchy-
bienia sędziego, jeśli ograniczenie to prowadzi do wykluczenia odpo-
wiedzialności zainteresowanego państwa członkowskiego, w innych
przypadkach oczywistego naruszenia obowiązującego prawa
w rozumieniu pkt 53–56 wyroku z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie Köbler.

(1) Dz.U. C 158 z 05.07.2005

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 czerwca 2006 r.
— Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europej-

skiej

(Sprawa C-540/03) (1)

(Polityka imigracyjna — Prawo małoletnich dzieci obywateli
państw trzecich do łączenia rodzin — Dyrektywa
2003/86/WE — Ochrona praw podstawowych — Prawo do
poszanowania życia rodzinnego — Obowiązek uwzględniania

interesu małoletnich dzieci)

(2006/C 190/02)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Parlament Europejski (Przedstawiciele: H.
Duintjer Tebbens i A. Caiola, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (Przedstawiciele: O.
Petersen i M. Simm, pełnomocnicy)
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Interwenienci popierający stronę pozwaną: Komisja Wspólnot Euro-
pejskich (Przedstawiciele: C. O'Reilly i C. Ladenburger, pełno-
mocnicy) oraz Republika Federalna Niemiec (Przedstawiciele: A.
Tiemann, W.-D. Plessing i M. Lumma, pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności art. 4 ust. 1 akapit siódmy i ust. 6,
jak również art. 8 dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22
września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz. U. L
251, str. 12) — Odstępstwo od prawa małoletnich dzieci do
łączenia rodzin

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Parlament Europejski zostaje obciążony kosztami postępowania.

3) Republika Federalna Niemiec i Komisja Wspólnot Europejskich
pokryją koszty własne.

(1) Dz.U. C 47 z 21.02.2004 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 czerwca 2006
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Francuskiej

(Sprawa C-255/04) (1)

(Dopuszczalność — Niezgodność między uzasadnieniem a
żądaniami skargi — Zasada, zgodnie z którą sąd nie może
orzekać ultra petita — Artykuł 49 WE — Uregulowanie
krajowe uzależniające przyznanie licencji od potrzeb rynku —
Uregulowanie krajowe ustanawiające domniemanie istnienia
stosunku pracy — Odwrócenie ciężaru dowodu — Brak
postanowień o „sposobie procedury” w rozumieniu orzecz-
nictwa Peterbroeck — Ochrona społeczna — Koordynacja
przez rozporządzenie (WE) nr 1408/71 przepisów podlegają-
cych zastosowaniu — Pierwszeństwo — Zwalczanie nielegal-

nego zatrudnienia)

(2006/C 190/03)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: E. Traversa i A.-M. Rouchaud-Joët, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Francuska (Przedstawiciele: G. de
Bergues i A. Hare, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom Państwa — Art. 43 i 49 WE —
Obowiązujący we Francji system udzielania licencji artystom
mających swe przedsiębiorstwo w innym państwie członkow-
skim, którzy nie posiadają licencji wydawanej na porównywal-
nych warunkach w ich państwie pochodzenia — Domniemanie
istnienia stosunku pracy stosowane wobec artystów uznanych
za usługodawców mających swe przedsiębiorstwo w swoim
państwie pochodzenia, gdzie zazwyczaj świadczą analogiczne
usługi

Sentencja

1) Uzależniając udzielenie licencji dla biura pośrednictwa pracy dla
artystów mających swe przedsiębiorstwo w innym państwie człon-
kowskim, od spełnienia kryterium zainteresowania działalnością
biura ze względu na potrzeby artystów w zakresie zatrudnienia
oraz

— narzucając domniemanie istnienia stosunku pracy stosowane
wobec artysty uznanego za usługodawcę mającego swe przed-
siębiorstwo w jego państwie członkowskim pochodzenia, gdzie
zazwyczaj świadczy analogiczne usługi,

— Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą mocy art. 49 WE.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Wspólnot Europejskich oraz Republika Francuska
ponoszą własne koszty.

(1) Dz.U. C 217 z 28.08.2004

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Amtsgericht Breisach — Niemcy) — Badi-
scher Winzerkeller eG przeciwko Land Baden-Württem-

berg

(Sprawa C-264/04) (1)

(Dyrektywa 69/335/EWG — Podatki pośrednie od groma-
dzenia kapitału — Łączenie spółek — Sprostowanie w
księdze wieczystej — Pobór opłaty — Zakwalifikowanie jako
„podatek od przeniesienia prawa” — Przesłanki poboru

opłaty)

(2006/C 190/04)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Amtsgericht Breisach (Niemcy)
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